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”Samana päivänä, viikon ensimmäi-
senä ... Jeesus ... sanoi heille: ’Rauha 
teille! Niin kuin Isä on lähettänyt 
minut, niin lähetän minäkin teidät. Ja 
tämän sanottuaan Hän puhalsi heidän 
päällensä ja sanoi: ’Ottakaa Pyhä 
Henki. Joiden synnit te annatte 
anteeksi, niille ne ovat anteeksi 
annetut; joiden synnit te pidätätte, 
niille ne ovat pidätetyt”  (Joh. 20:19, 
21-23). 
 

Pääsiäispäivänä Jeesus ilmestyi opetus-
lapsilleen yläsalissa. Hän toivotti heille 
juutalaisen tavan mukaan rauhaa (shalom). 
Sitten Hän näytti heille kätensä ja kylkensä, 
jotta he haavoista vakuuttuisivat, että Hän 
todella oli heidän rakas Mestarinsa. 
 

Ylösnousseella Jeesuksella oli opetuslapsille 
tehtävä. Heidän pitäisi mennä kaikkialle 
maailmaan saarnaamaan parannusta ja 
syntien anteeksiantamusta (Luuk. 24:47). 
Juuri sitä vartenhan Jeesus oli kuollut 
ristillä, että Hän näin sovittaisi kaikkien 
ihmisten synnit. 
 

Syntien anteeksisaaminen on se ahdas 
portti, jonka kautta ihminen pääsee elämän 
tielle, osalliseksi iankaikkisesta elämästä. 
Hän alkaa elää ylösnousemuselämää niin 
kuin Jeesuskin eli.  
 

Mutta miksi Jeesus puhalsi opetuslasten 
päälle ja antoi heille Pyhän Hengen? Mihin 
tämä toimenpide viittaa? 
 

Jotta sen ymmärtäisimme, meidän täytyy 
vilkaista Vanhaan testamenttiin. Siellä 
profeetta Hesekiel sai näyn laaksosta, joka 
oli täynnä kuivia luita. Ne kuvasivat kansaa, 
joka oli hengellisesti kuollut. Niihin kasvoi 
liha ja nahka, mutta ne olivat hengettömät. 
 

Sitten Herra sanoi Hesekielille: ”Ennusta, 
ihmislapsi  ja  sano  hengelle:   ’Näin  

 
 
sanoo Herra, Herra: Tule henki, 
neljästä tuulesta ja puhalla näihin 
surmattuihin, että ne tulisivat 
eläviksi” (Hes. 37:9). Silloin luihin tuli 
henki, ne heräsivät eloon ja alkoivat liikkua. 
Ja Herra sanoi: ”Minä aukaisen teidän 
hautanne, päästän teidät, oman 
kansasi, haudoistanne, ja vien teidät 
Israelin maahan” (Hes. 37:12). Se oli 
näky hengellisestä ylösnousemuksesta. 
Jumalan Henki antoi kansalle uuden 
elämän. 
 

Samalla lailla Jeesuksen ylösnousemus 
antaa meille uuden elämän. Sen saamiseksi 
tarvitaan Pyhän Hengen toimintaa, niin kuin 
Hesekielin näyssä. Ilman Pyhää Henkeä ei 
kukaan herää hengellisestä kuolemasta. 
 

Uudessa liitossa Pyhä Henki haluaa 
lahjoittaa ihmiselle nimenomaan syntien 
anteeksiantamuksen. Se on Pyhän Hengen 
työtä, kun syntisestä tulee vanhurskas. 
 

Tässä työssään Jumala käyttää 
palvelijoitaan, joiden päälle on puhaltanut 
Pyhän Henkensä. Kun he julistavat ihmisille 
synnit anteeksi, silloin ne ovat anteeksi 
annetut myös taivaassa.  
 

Syntien anteeksiantamuksen kautta me 
elämme uutta elämä. Me olemme 
hengellisesti uudestisyntyneitä. Me elämme 
ylösnousemuselämää. Me olemme matkalla 
Luvattuun maahan. Pyhä Henki johdattaa 
meitä askel askeleelta ... 



KEVÄT 2019 PAULUKSESSA 
 
JUMALANPALVELUS joka sunnuntai klo 11.00 
Käpylänkatu 35 (osoite uusi, paikka sama).   
 
14.4. klo 11. palmusunnuntai, Pohjola 
15.4. klo 18. hiljaisen viikon ahti-ilta kirkolla 
18.4. klo 19. kiirastorstain ehtoollinen  
19.4. klo 11. pitkänperjantain kirkko,  
21.4. klo 11. pääsiäiskirkko 
19.5. Antti Linnapuomi 
 
RUKOUSPIIRI 10.30 kirkolla sivuhuoneessa. 
PYHÄKOULU saarnan aikana 
 
Lähetyspiiri torstaisin klo 10.     11.4. Laareilla  
25.4. Liisa Penttisellä, 9.5. Anneli Koskelaisella 
 
Oravalan raamattupiiri ke klo 18.  
10.4., 24.4., 8.5. Hellin Helanderilla. 
 
Pohjois-Valkealan raamattupiiri klo 11.00   
17.4. ei piiriä, 24.4. Marja-Terttu Laarilla, 8.5. Kansikkaalla 
 
Kouvolan raamattupiiri joka toinen tiistai klo 14. 
kodeissa. Tietoa Pertti Laitiselta tai kirkolta. 
 
Ilosanomapiiri klo 9.30 Nummenpäillä Harakkakuja 7 
joka toinen viikko. Tietoa Sirpa Nummenpäältä tai kirkolta. 
 
DIAKONIATYÖNTEKIJÄ Aila Parikka. Ota yhteyttä, jos 
tarvitset apua tai haluat keskustella luottamuksellisesti! 
 
LÄHETYSTYÖ 
Tuemme James ja Tiina Mayn sekä Tuomo Simojoen 
perheen työtä Afrikassa, sekä jaraikansan parissa 
tehtävää lähetystyötä. Rukoilemme myös Istanbulin 
luterilaisen kirkon työn puolesta Turkissa ja Bulgariassa, 
Sudanin ja Sambian luterilaisten kirkkojen, Etiopian 
somalikirkon sekä Israelin kansan kääntymisen puolesta. 
Lähetystyötä voi tukea lähetyspiirin ja kirkossa olevan 
lippaan kautta.  
 
LÄHETYSVASTAAVA Eveliina Sallinen toimii 
seurakunnan yhdyshenkilönä lähetysasioissa ja kertoo 
lähetyksen kuulumisia messun yhteydessä. 
 
KEVÄTRETKI 4.5. Lähtö 8.00 Valkealasta, 8.15 kirkolta. 
Käymme Sipoon vanhassa kirkossa ja Runebergin 
kodissa. Ilmoittaudu kirkolla tai sähköpostilla Petrille.  
Hinta määräytyy lähtijöiden määrän mukaan. 
 
KESÄLEIREISTÄ tietoa www.lhpk.fi 
 
LÄHETYSHIIPPAKUNNAN KESÄJUHLAT 2.-4.8. 
Loimaalla. Teemme sinne bussiretken päiväseltään,  
jos lähtijöitä on riittävästi. Tietoa nettisivuilta ja kirkolta. 
 

KOTKA järjestäytyi Luterilaiseksi Siilas-seurakunnaksi. 
Yhteistyömme Kotkan kanssa jatkuu kuitenkin tiiviinä. 
Pastori on 70% Pauluksen ja 30% Siilaksen. 
 
Jumalanpalvelukset klo 15.00 seuraavasti: 14.4. Pohjola, 
21.4., 28.4., 12.5., 19.5. Linnapuomi, 26.5. Paikkana 
Kotkan adventtikirkko Karhulassa Kalervonkatu 1. 
Raamattupiiri joka toinen keskiviikko klo 18. kodeissa.  
Paikallisina yhdyshenkilöinä ovat Terttu ja Vesa Kääriä 
puh. 050-3643347, Antti Torkkeli puh. 040-0551017.        
www.lhpk.fi/kotka 
 
RUKOUSAIHEITA: 
- Kotkan uusi Siilas-seurakunta ja sen toiminta 
- Kenian lähetystyö 
- vanhusten hyvinvointi ja hengellinen hoitaminen 
- uusia ihmisiä mukaan messuun ja toimintaan 
 
PAULUS-SEURAKUNNAN NETTISIVUT  
www.lhpk.fi/kouvola 
www.facebook.com/paulus 
OPETUSTA www.luterilainen.net 
 
YHTEYSTIEDOT 
Past. Petri Hiltunen, Karhulankyläntie 363,  
45100 Kouvola. Puh. 050-3070050 
petri.hiltunen@lhpk.fi 
 
Esimies Pertti Laitinen, Jokisillantie 557, 45100 
Kouvola. Puh. 040-8373848. 
perttiolaitinen@gmail.com 
 
Sihteeri, talous Martti Pora, puh. 040-5961014. 
martti.pora@gmail.com 
 
Diakoniatyöntekijä Aila Parikka, puh. 0400-468150 
aila.parikka@hotmail.com 
 
Lähetysvastaava Eveliina Sallinen, p. 040-8284229 
eveliina.sallinen@gmail.com 
 
Pyhäkoulutyö Sirpa Nummenpää, puh.  
044-0450847. sirpa.nummenpaa@luukku.com 
 
Varaesimies Yrjö Soramies, puh. 040-5932141. 
yrjo.soramies@gmail.com 
 
Tarjoilu Helena Sallinen puh. 040-7276587 
prhsallinen@gmail.com 
 
KANNATUS 
Suomen Luther-säätiö FI59 1023 3000 2354 52.  
Paulus-seurakunnan viite: 1517. Poliisihallituksen lupa 
RA/2017/1337, voimassa 1.1.2018-31.12.2019 
koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. 
     
SIUNATTUA PÄÄSIÄISAIKAA JA KEVÄTTÄ! 	
	



 
 
	


